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Veliler Birli§i'nin kurulugunun iü'uncu yrldönümü nedeni ile kurucu baqkan olarak bir yazr
yazmam istenince, bu beni 1984 yrhna geriye götürdü. "Arbeitskreis Neue Erziehung"taTirk
anababalan igin yaytnlanan 5 kitap ve 5 kasetin sonuncusunu hazrrhyorduk. Proienin sona
ermesine 8 ay kalmrqtr. Velilere her kitap ve kaseti postalarken ekte birer de mektup
gönderiyorduk. Velilerin olasr sorulanm yanrtlamak igin danrqm a saatimizi ve telefon numaramzl
veriyorduk. Ancak velilerden bizi arayan gok az kiqi oluyordu. Bunun üzerine velileri harekete
gegirmek igin 1985'in Nisarunda bir "Türk Veli Girigimi" olugturarak gahgmalara bagladrk.
Baglangrgta katrhm gok az oldu. Ancak "Giriqimi" olugturan veli ve ö§retmenlerle zor bir ige
bagladr§rmrzrn bilinci ile rsrarla yolumuza devam ettik. Bugün Türk Veliler Birli§i'nin, e§itim ve
ö§retim alanrnda sundu§u profesyonel hizmetleri, istem ve önerileri ile Berlin'in esitim ve uyum
politikasrna katktlannr görünce, ne kadar önemli bir ig yaptr§rmrzr dahaiyi anhyoruz.
Gelecek 30 yrlda Türk Veliler Birli§i'ne gereksinim olacak mr acaba? Bu soruya hayrr
yarutrnt vermeyi gok isterdim, ama 40 yrh aqan deneyimim, ne yazrkki bu soruya evet diyor.
Bizim onyrllardrr elegtirdi§imiz sosyal bakrmdan zay:f ailelere mensup gocuklarr eleyen ügayakh
Alman E§itim Sistemi'nin de§igtirilmesine, ancak 2000 yrhndan beri yaprlan uluslararasr PISA ve
iCfU araqtrmalartmn da etkisiyle karar verildi. Uzun tarhgmalardar sonra Berlin, 201012011
ders yrhndan itibaren birlikte ve tam gün e§itim konusunda önemli adrmlar atryor. 15 okulda
"Gemeinschaftschule" olarak uygulanan model projesinin tüm Berlin okullanna yayrlmasmr
istivorduk. Ama reform, ilkokuldan sonra "sekunderschule" ve "Gymnasium" ile srmrh kaldr.
Smrh kaldr diyorum, günkü 60 yrlhk göge karqrn, toplumun gok dilli ve gokkültürlülüsü yuva ve
okul programlanna yeterli ö19üde yansrmryor. Qocu§un do§al gokdillilisi desteklenerek, okul dili
Almancay\ anadili Türkgeyi ve l. Yabanu Dil olarak ingilizce'yi ö§renerek en az üg dilti
geliqmesi ne yazrkki hala ,vasalarca öngörülüp uvgulanmryor.
Ikinci Dil Almanca (DAZ) dersi veren ö§retmenlerin büyük bölümü, bunun ösreniminden ve
meslek igi e§itimden gegirilmiyor. 90'h yrllarda 20'ye yakrn okulda uygulanan Türkge-Almanca
ikidilli e§itim veren okullarrn saylsr, E§itim Senatörlü§ü yetkililerinin sürekli engellemeleri ve
senatörlerin yeterli ölgüde destek vermemeleri nedeni ile bugtin Almanca-Türkge esitim veren
Aziz Nesin itkokutu (Devlet Avrupa Okulu) ile birlikte 5'e düqtti. 200 bin civarrnda Türkiye
kökenli insarurun yagadr§r Berlin'de Almanca'mn yamda Türkqe anadili dersi olarak, müfredat
programt iginde higbir okulda okutulmuyor.
Berlin üniversitelerinde Kültürlerarast E§itim Bölüm ve Enstitüleri adtm adrm yok ediliyor?
Onyrllardrr talep etmemize karqrn Berlin üniversitelerinde Türkge Ö§retmeni yetiqtirecek bölüm
agrlmryor. imaiUi okullarda ve 2. yabancr dil olarak Türkge dersi veren ö§retmenlerin büyük
bölümününe bilgiterini ve dersin kalitesini geliqtirmek igin meslek iqi e§itim kurslarr
sunulmuyor.
Bu alanlarda adtmlann atrlmasr igin hem siyasette ve go§unluk toplumunda, hem de E§itim
Bilim ve Araqtrrma Senatörlü§ü'ndeki ve di§er senatörlüklerdeki bürokratlarda gokdilli ve
gokkültürlütü§ün Almanya igin bir tehlike de§il, bir zenginlik oldu§u konusunda köklü bir
zihniyet de§igimine gereksinim oldusunun kabul edilmesi gerekiyor.
E§itim Senatörü'nün yukarda uraladt§rmtz konularda da cesur adtmlar atmasmt bekliyorun
Berlin-Brandenburg Türk Veliler Birli§i e§itim ve ösretim alarunda sundusu profesyonel
hizmetleri. sorunlann gözümü igin dile getirdi§i istem ve önerileri, esitim ve uyum politikasina
katkrsr ile Berlin'in önemli kuruluqlan arasmda yer ah1,.or.
Veliler Birli§i'nin 3O'uncu yrhnr kutluyor, bugünlere gelmesinde emesi gegen herkese teqekkür
ediyorum. Baganh gahqmalannin del,amr igin ilgili Senatörlü§ün Veliler Birli§i'ne daha fazla
mali destek sa§lamasrm diiiyorum.
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